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Vlaamse Onderwijsraad Afdeling TSO-BSO
Leuvenseplein 4 23 november 2001
1000 Brussel TSO-BSO/LVP/ADV/001

Advies betreffende de invulling van de studierichting “Productieoperator”
in de 3de graad BSO

1 Situering
De Vlaamse Voedingsindustrie (met zijn ca. 60.000 werknemers) kampt al geruime tijd met
een nijpend tekort aan (goed opgeleide) werknemers. Ten dele wijt de sector dit aan het
ontbreken van een studierichting die een rechtstreekse toeleiding geeft naar de
voedingsnijverheid. Daarom wendde hij zich tot de Vlaamse Minister van Onderwijs en tot de
koepelorganisaties van de onderwijsverstrekkers met de vraag om een convenant af te
sluiten, waardoor de programmatie van een dergelijke studierichting mogelijk werd.

Meerdere scholen betoonden interesse om een dergelijke studierichting te organiseren. Een
aantal onder hen waren echter van oordeel dat het beroepsopleidingsprofiel
Productieoperator in de voedingsindustrie1 te smal is, om hiermee een studierichting in de
3de graad BSO voldoende te kunnen stofferen. Uiteindelijk vroegen een 3-tal scholen de
programmatie aan van de studierichting “Productieoperator” in de 3de graad BSO van het
studiegebied ‘Mechanica-Elektriciteit’. Niettegenstaande de Vlaamse Regering aan de
betrokken scholen haar goedkeuring2 verleende om dit nieuwe structuuronderdeel vanaf 1
september 2001 op te starten, gebeurde dit in één school3. Deze school gebruikt hierbij een -
door de onderwijsinspectie tijdelijk goedgekeurd - leerplan, dat na 3 jaar zal worden
geëvalueerd.

Tijdens de besprekingen in de Vlor over de programmatie van de studierichting
“Productieoperator” was de Afdeling TSO-BSO - samen met de sectorcommissie ‘Metaal-
Elektriciteit-Elektronica’ - van mening, dat een dergelijke studierichting slechts succesvol kan
zijn, indien deze zich niet beperkt tot de voedingsindustrie alleen. De afdeling stelde dan ook
voor om de studierichting “Productieoperator” doordacht en voldoende breed uit te bouwen,
zodat deze tevens dienstig kan zijn voor andere sectoren, die ook gebruik maken van
geautomatiseerde productieprocessen. De Afdeling TSO-BSO nam zich dan ook voor om
in haar bijeenkomst van 19 oktober 20014 hierover een advies uit te brengen.

Om een totaalzicht te krijgen over de sectoren die behoefte hebben aan een dergelijke
opleiding “Productieoperator” drong de sectorcommissie ‘Metaal-Elektriciteit’ aan dat de
verschillende (sub)sectoren erover zouden worden gepeild. Conform de taakaflijning tussen
de Vlor en de SERV wendde het Vlor-secretariaat zich hiervoor dan ook tot de SERV.

Uit de rondvraag van de SERV zal dus moeten blijken welke (sub)sectoren gebruik maken
van voornoemde geautomatiseerde productieprocessen, waarbij er productieoperators nodig
zijn die ondermeer meewerken aan:

- het tot stand brengen, onderhouden en bewaken van het productieproces;

                                               
1 De Vlaamse Onderwijsraad verleende in het voorjaar 2001 een gunstig advies aan het beroepsopleidingsprofiel
‘Productieoperator in de voedingsindustrie’, dat ontwikkeld werd naar aanleiding van het beroepsprofiel ‘Productieoperator in de
voedingsindustrie’ (IPV/SERV).
2 Na gunstig Vlor-advies: zie advies over de programmaties in het secundair onderwijs - schooljaar 2001-2002, dd. 20 maart
2001 (document RSO/WVE/ADV/001.1).
3 KTA Diksmuide
4 Dit met het oog op de uiterste datum voor indiening van aanvragen tot programmatie, zijnde 30 november.
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- het bewaken van de procesvoortgang door het uitvoeren van metingen en
visueel nazicht en door de opgetekende gegevens te melden;

- het zelfstandig uitvoeren van aanpassingen, de controle van de goede werking
en het inroepen van gespecialiseerde hulp;

- het controleren van de na te leven productie- en kwaliteitsrichtlijnen;
- het uitvoeren van preventief onderhoud aan machines en installaties;
- het bijhouden van administratie.

2 Advies

De Afdeling TSO-BSO realiseert zich dat de bezettingsgraad hét probleem is van de (vele)
studierichtingen die in de 3de graad BSO van de studiegebieden ‘Auto’, ‘Koeling en warmte’
en ‘Mechanica-Elektriciteit’ worden aangeboden. Ze is dan ook van mening dat de
visieontwikkeling over de studierichting “Productieoperator” een voldoende open karakter
moet hebben om te kunnen kaderen in een herprofilering van de BSO-studierichtingen van
de voornoemde studiegebieden.

Zonder te willen vooruitlopen op de resultaten van de bevraging is de Afdeling TSO-BSO van
mening dat het optioneel (fundamenteel) gedeelte van de studierichting ”Productieoperator”
3de graad BSO - en dit met het oog op de herkenbaarheid ervan - het best dient te worden
opgevat als een brede opleiding, waarin de technische kennis en vaardigheden en attitudes
nodig voor de gemeenschappelijke basis van de “operatorfunctie” worden aangebracht. Via
het complementair gedeelte kunnen er dan meer sector- en regiogebonden aspecten aan
bod komen. Bovendien kan er ook nog een “regionale inkleuring” door middel van de
leerlingenstages worden gerealiseerd.

Volgens de Afdeling dient de component ‘praktische vakken’ in de opleiding evenwichtig te
zijn geconcipieerd rond de praktijklessen in de school zelf en een aantal (verschillende)
leerlingenstages, desgevallend aangevuld met sectorale opleidingen5 als link naar een
specifieke sector. Inherent aan geautomatiseerde productieprocessen zijn immers de
productielijnen. Het opzetten van kleinere productielijnen - geautomatiseerde lijnen op schaal
met reële componenten maar zonder productie - behoort tot de mogelijkheden van de
school; de realisatie van grotere productielijnen, evenals de laatste technologische
ontwikkelingen echter niet. Samenwerking met (lokale) bedrijven is daarom onontbeerlijk.
Voorwaarde is evenwel dat het gebruik door de leerlingen van een of meerdere
productielijn(en) dan niet vanuit een economisch standpunt wordt bekeken en dat ze - mits
goede afspraken uiteraard - gedurende het gehele schooljaar op geregelde tijdstippen
beschikbaar is (zijn).

In haar vergadering van 19 oktober 2001 besprak de Afdeling TSO-BSO het voorstel van
advies van de sectorcommissies Metaal-Elektriciteit-Elektronica en Kunststoffen. Omdat het
vereiste quorum niet werd bereikt, kon ze het advies echter niet uitbrengen. Daarom werd
het op 23 november 2001 opnieuw ter goedkeuring voorgelegd. De Afdeling TSO-BSO
keurde het dan unaniem goed; dit gebeurde in de aanwezigheid van 13 stemgerechtigde
leden.

Luc Van Paemele Louis Jacobs
secretaris voorzitter

                                               
5 bijvoorbeeld staan de opleidingen sectorale fonds IPV open voor bedrijven en voor scholen.
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